T.M.O. AFYONKARAHĠSAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĠHALE ĠLANI
ġube Müdürlüğümüze bağlı UĢak Ajans Amirliği stoklarında bulunan 785 ton sözleĢmeli kırılmamıĢ haĢhaĢ
kapsülü ile 1.229 ton geleneksel çuvallı kırılmıĢ haĢhaĢ kapsülünün karayolu marifetiyle AAF.ĠĢletme Müdürlüğüne
taĢıttırılması için 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3.maddesi (g) bendi kapsamına göre yapılacak olan hizmet alım
ihalesi çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 24.maddesine
kapsamında kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile icra edilmek üzere 16.10.2018 Salı günü saat 10.30’da açık ihaleye
çıkılmıĢtır. Ġhale verilemediği takdirde 17.10.2018 tarih ÇarĢamba günü aynı saatte tekrar ihaleye çıkılacaktır.
Yapılacak taĢımaların aciliyetine binaen verilen teklifler yaklaĢık bedelin üzerinde kalması halinde aynı yönetmeliğin
28.maddesi kapsamında en uygun teklif veren firma ile görüĢme ve pazarlık yapılacaktır.
1-Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna
sunmaları gerekmektedir.
Ġhalede istenen belgeler;
a-TC vatandaĢı olduklarına dair kimlik fotokopisi
b-Tebligat için adres beyanı, telefon,faks ve elektronik posta adresi
c- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret,Sanayi veya Meslek Odası belgesi
c-1-Gerçek kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu
11.06.2009/27255 sayılı yönetmenliğin “ Yetki Belgesi Türleri” baĢlıklı 5.ve 6. maddesi gereği, Ticari amaçla
yurt içi eĢya taĢımacılığı yapacak Gerçek ve tüzel kiĢiler Ģartnamede belirtilen günlük taĢıma taahhüdünün
asgari 2 katı kadar K belgesi (K1 belgesi) ile kendi adına ihaleye iĢtirak edebileceklerdir.
c-2- Tüzel kiĢi olması halinde, iĢe iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Ofis merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya yetkili bir
makamdan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanununun
ve 11.06.2009/27255 sayılı yönetmeliğin “Yetki Belgesi Türleri” baĢlıklı 5.ve 6. maddesi gereği,
c-2-a- Ticari amaçla yurt içi eĢya taĢımacılığı yapacak Gerçek ve tüzel kiĢiler Ģartnamede belirtilen günlük
taĢıma taahhüdünün asgari 2 katı kadar K belgesi (K1 belgesi) kendi ihaleye iĢtirak edebileceklerdir.
Ancak K Belge sahipleri ihaleyi kazandıkları takdirde K Yetki Belgesi ekinde bulunan taĢıt listesindeki araçlar
dıĢında araç çalıĢtırmayacaklardır.
c-2-b- Ticari amaçla yurt içi ve uluslar arası taĢıma iĢleri organizatörlüğü yapacak tüzel kiĢilerinde R Belgesi
(R1 veya R2 belgelerinden birisini) ihale komisyonuna ibraz edilecektir.
c-2-c- Ticari amaçlı eĢya taĢımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kiĢilerden C2 yetki belgesi olanlarda ihaleye
iĢtirak edebileceklerdir.
d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri
e- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f- Tüzel kiĢi olması halinde, baĢvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösteren, Ģirket
ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ile
tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g- Ġhale tarihi,yeri,saati ve aĢağıda gösterilmiĢ olup ġartnamenin 17.maddesinde belirtilen Geçici teminatı Sevk
edilecek miktar ile teklif edilen fiyatın çarpımının en az % 3’ ü oranına tekabül eden tutardır.
h-KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı
takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, sözleĢme imzalanmadan
önce verilecektir.),
ı-KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak ihale üzerinde kaldığı takdirde ihale tarihi
itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge, sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.),
i-Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına teklifte bulunacağı kiĢinin noterden onaylı vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
j- Ġhale dokümanın satın alındığına dair belge,
k- Konuyla ilgili Ģartname ve sözleĢme tasarısı ġubemiz Ticaret Servisinden ve bağlı iĢyerlerimizden 20,00-TL
(KDV dahil) bedelle alınabilecektir.
l- Bu Ģartnamenin 17.maddesinde belirlenen ve Ģartname ekinde örneği bulunan Geçici Teminat,
m-Ġmzalı ve kaĢeli ġartname ve eki sözleĢme taslağı,
n- Teklif ve içeriği 16.maddede belirtilen teklif mektubu (teklifler kapalı zarf içinde verilecek ve en düĢük teklif
üzerinden pazarlık yapılacaktır)
o- Gerçek veya Tüzel,birden fazla kiĢinin ortaklık ileri sürerek veya benzeri nedenler göstererek dahi olsa
müĢtereken ihaleye katılmaları,pey sürmeleri veya yapacakları indirim teklifleri kabul edilmez ve dolayısıyla
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birden fazla kiĢi üzerine aynı zamanda ihale yapılmaz.Üzerine ihale yapılan gerçek veya Tüzel kiĢinin üçüncü
kiĢilerle olan ortaklık iliĢkileri ve anlaĢmaları Ofisi bağlamaz.
ö- Yasaklı olmadığına iliĢkin taahhütname.
Yüklenici araçlarına yapılacak yüklemelerde; Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri kapsamında, gabari tanımı doğrultusunda araçların uzunluk, geniĢlik ve azami yükseklik ölçülerine
uygun hareket edilecektir.
Günlük taĢıma mükellefiyetinin değiĢtirilmesi Ofis yetkisindedir.
2-Ofisimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734,4735 sayılı yasalarda ki istisna kapsamında
bulunduğundan ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- Ġstekliler yukarıdaki belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ancak iĢyerince
aslı görülen belgenin fotokopisine “ASLI GĠBĠDĠR” Ģerhi düĢülerek belgenin aslı ihaleden sonra istekliye iade
edilebilir.
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